
ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні профкому 

від “27” січня 2021 року 
голова профкому працівників 
НУ “Львівська політехніка” 

 

____________ Р. Колодій 
 
 

П Л А Н  
роботи  організаційної  комісії профспілкового комітету 

профспілки працівників Національного університету “Львівська політехніка” 
на 2021 рік. 

 
№ 
з/п. Зміст заходів Виконавці Термін 

виконання 

1. Контроль виконання пунктів Колективного 
договору (КД) з організаційних питань   члени комісії в межах терміну 

дії КД 

2. Участь у формуванні звіту виконання КД за 
2019-20р.р.     Гайдук В.Г. лютий 2021 р. 

3 

Організаційні заходи та співпраця із бухгал-
терією при проведенні звірки членів проф-
спілки у підрозділах і сплати ними членсь-
ких внесків 

   Гайдук В.Г. протягом року 

4. Організація засідань профкому голова комісії протягом року 
5. Організація засідань президії профкому голова комісії протягом року 
6. Організація ведення діловодства Косач Н.І. протягом року 
7. Організація засідань організаційної комісії голова комісії протягом року 

8. 
Участь у засіданнях президії профкому і за-
сіданнях профкому та підготовці матеріалів і 
проектів ухвал профкому 

Гайдук В.Г. 
Олексів Г.Д. 
Косач Н.І. 

протягом року 

9. 
Контроль за рівнем оргроботи у підрозділах 
та надання допомоги. 
Визначення кращої профорганізації. 

Члени комісії 
періодично, 

згідно плану ро-
боти профкому 

10. Оновлення наглядної агітації на стендах під-
розділів та профкому (гол. Корпус) 

   Гайдук В.Г., 
голови проф-

бюро 
протягом року 

11. Участь в організації дитячого відпочинку 
(доїзди, спортінвентар, призи, тощо) члени комісії Літо 

12. 
Формування графіку проведення звітно-
виборних профспілкових зборів у структур-
них підрозділах університету 

члени комісії осінь 

13. 
Здійснення заходів для закупівлі та розподі-
лу подарунків до свята Святого Миколая  
для дітей працівників університету 

члени комісії 4 квартал 



14. 
Підготовка планових питань з організаційної 
роботи на засідання президії та профкому 
університету 

члени комісії, 
голови проф-
бюро 

Згідно планів за-
сідань президії 
та профкому 

15. Забезпечення функціонування зв’язку (в т.ч. 
мережі Інтернет(профком-кім. 208 г. к.)) Гайдук В.Г. постійно 

16. Організація закупок оргтехніки, розхідних 
матеріалів тощо члени комісії постійно 

17. Організація консультацій профактиву з пи-
тань організаційної роботи Гайдук В.Г. періодично 

18. Підготовка матеріалів із організаційної робо-
ти для WEB-сторінки профкому  Гайдук В.Г. постійно 

19. Облік членів профспілки та забезпечення 
сплати членських внесків 

Косач Н.І. 
голови проф-

бюро 
постійно 

20. Участь у засіданнях комісії з атестації праці-
вників. голова комісії протягом року 

21. Участь у комісії з фінансових питань створе-
ної у Львівській політехніці   Гайдук В.Г. протягом року 

22. Участь в організації установчо - виборних 
заходів у новостворених підрозділах члени президії протягом року 

 
 
 
 
 

Голова організаційної комісії                                              Гайдук В.Г. 



 
ОРГАНІЗАЦІЙНА КОМІСІЯ 

(основні напрямки діяльності) 

Працює згідно плану, який щорічно затверджується на засіданні профкому 
університету і розглядає найважливіші питання діяльності профспілкової організа-
ції, а саме: 

1. Заслуховує звіти про роботу комісій профспілкового комітету. 

2. Заслуховує відповідальних від адміністрації про стан готовності учбових кор-

пусів, аудиторій і лабораторій в осінньо-зимовий період. 

3. Затверджує осіб, що претендують на посади заступників директорів дитячих 

оздоровчих таборів. 

4. Організує підготовку і проведення річних звітних профспілкових конференцій 

Національного університету «Львівська політехніка». 

5. Заслуховує відповідальних від адміністрації про готовність навчально-

оздоровчих таборів до роботи в літній період. 

6. Затверджує матеріальну допомогу співробітникам університету. 

7. Опрацьовує та доводить до відома  ухвали і рекомендації вищестоящих проф-

спілкових органів (обкому профспілки, ЦК профспілки працівників освіти і нау-

ки України). 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

1. Голова комісії,  

Перший заступник голови профкому – Колодій Роман Степанович 

2. Заступник голови комісії, секретар профкому – Косач Наталя Іванівна  

3. Член комісії – Олексів Галина Дмитрівна 

4. Член комісії – Семенова Зоряна Тарасівна 

5. Член комісії – Бондарчук Леся Миколаївна 

6. Член комісії – Сіренко Галина Іванівна 
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